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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 10. oktober 2022 kl. 18 – 20:15. 
 
Til stede: Alice Larsen, Gerd Hansen, Michael Olesen, Magnus Dauv, Marie Bergmann samt Charlotte Wulff 
(referent). 
Fraværende: Poul Jensen, Kirsten Jensen og Stina Styker. 
  
1. Overblik over dispositionsadgange 

Det er tidligere besluttet, at rochefen kan indkøbe mindre udstyr for max 10.000 kr. Med den nuværende 

faktiske arbejdsdeling i bestyrelsen er det kaproningschefen, der står for indkøb af mindre outriggerudstyr, 

mens materialforvalteren primært tager sig af inriggerudstyr. Kaproningschefen kan herefter disponere 

over op til 10.000 kr., materialforvalteren tilsvarende. 

2. Roning 

• Uni/KSI rabatordning stopper for denne sæson med udgangen af oktober. Magnus indhenter 

refusion fra KSI. Magnus, Marie og Michael informerer KSI-medlemmerne om, at de skal melde sig 

ind i BR for at kunne fortsætte med at ro i BR (gælder også ergometertræning). 

• Ungdom under 18 år: Gruppen er pt. på 4 medlemmer 

• Copenhagen Habour Race 15/10. Michael er tovholder for BR. Vi stiller op med en 8’er og en 4-

inrigger. Erik Nielsen og Jan Hellesøe hjælper med de mange praktiske forberedelser, da BR er 

inriggerbase for ca. 45 inriggere.  

• Vintertræning i ergometre: Poul indkalder til et instruktørmøde inden 23/10, så træningstiderne 

kan blive meldt ud. 

• Anvendelse af motionslokalet: Onsdage: kl. 17-18 ungdomsroerne. Fra kl. 18 BKC.  

Bemærk: Det betyder, at andre ikke kan anvende lokalet om onsdagen efter kl. 17. 

• Instruktørkursus: Kristina C, Anders Bjørneboe, Carsten Langholz, Lara Reime tilmeldes/er tilmeldt 

• Langtursstyrmandskursus: Kristina C, Marie, Carsten Langholz tilmeldes/er tilmeldt 

 

3. Arrangementer, aktivitetsplan 

• 15. oktober. Copenhagen Habour Race. Café fra kl. 9. Bemandes med Alice L, Claus L og Mette Grau 

samt Anders og Susanne Hougaard 

• 23. oktober. Åbent hus/infomøde om vintertræning fra 10-12. Marie, Claus L, Alice L, Magnus, 

Charlotte W, måske Gerd. Poul kontakter Bryggebladet og Havnefronten, så der kan blive lidt 

foromtale. Banner er sat op på bådehallens gavl. 

• 29. oktober. Sæsonens sidste dag. Båddåb af de to nye både. Kl. 11 rotur med madpakke og quiz. 

Kl. 16 Standerstrygning. Kl. 18 Middag og fest (Alice) samt uddeling af flidspræmier ved middagen 

(rochefen) 

• Vinteraktiviteter: By-O-løb, første torsdag i måneden, 1. gang 3. november (Søren U. og Anders B, 

Mette Grau). BKC løb tirsdage kl. 18. 

• Julearrangementer. 3/12 julefrokost (Magnus), 17/12 julestue med gule ærter (Jan H. spørges af 

Michael).  
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• 31/12: Spin og Bobler (Michael) 

• Aktivitetskalender opdateres for 2023 (Charlotte)  

• Indvielse af huset? Alice skriver til BKC med forslag om en torsdag i maj. 

4. Materiel 

• De to nye 2-inriggere hhv træ og glasfiber: Michael vil sørge indkøb af nye årer og vil geare dem 

lettere end vi plejer.  

• Vintervedligehold af bådene – Carsten F og Claus L bedes om en plan. ”Det varme rum” sættes op i 

november. 

• Styrmandssæder: Der er stort behov for udskiftning af de gamle flysæder. Tolo Roklub har anskaffet 

nogle sæder, som varmt anbefales af brugerne. Bestyrelsen besluttede at indkøbe 10 stk. GAS 

søges om tilskud (Alice) 

5. Økonomi 

• Status på overdragelse Erik/Gerd. Gerd meddeler beklageligvis, at hun ikke genopstiller som 

kasserer til næste generalforsamling pga. manglende tid. Der er fortsat store problemer med at 

koordinere med BKC. Charlotte forsøger at få kontakt med bestyrelsen, gerne med henblik på et 

fælles møde. 

• Ny dør til bådehallen. Der er indhentet er par tilbud. Michael lukker sagen 

• Energispareplan, drøftet i lyset af de stigende energipriser – vi kan regne med en el-regning, der er 

3 gange det budgetterede beløb! 

1. Sauna 

Perioden sættes på to timer, brug evt. delay knappen. Husk at slukke efter brug – den behøver ikke 

køre i to timer. 

Brugerbetaling pr. gang; 20 kr. pr. næse. Koordineres med BKC (Charlotte) 

2. Alm. lystænding i stedet for bevægelsesfølere:  i motionsrummet (som så også kan bruges til 

overnatning), på toiletterne og i omklædningsrummene. Michael spørger Logik om justering af 

lysfølerne. 

3. Rumtemperatur til 19 grader – skal koordineres med BKC, da temperaturfølerne skal oplades 

jævnligt 

• Kontingentstigning må forventes. 

6. Hus 

• Udkørsel til Rundholtsvej – ikke noget nyt (Poul) 

• Div. serviceaftaler – der mangler stadig en aftale for VVS (Michael) 

• Nøgleskab (er anskaffet, står i bådehallen) – skal sættes op (Stina) 

• Status på vandskade fra omklædningsrummet på 1. sal i BKC: Logik, der udbedrer skaderne, havde 

bedt om, at det anmeldes til vores bygningsforsikring. Alm. Brand har afvist skaden med den 

begrundelse, at der er tale om en byggefejl, idet vådrumsmembranen er fejlmonteret og har udløst 

vandskade i 2 rum i stueetagen. BKCs kvinder benytter indtil videre vores omklædningsrum/bad i 

stuen. Tidsperspektivet er ukendt. 

• System til ophæng af små redningsveste i udstyrsrummet mangler stadig (Charlotte) 
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• Gardiner til klubstuen mangler stadig (Charlotte) 

7. Blad/web 

Vel Roet har deadline torsdag den 27. oktober: 

• Amager Regatta 27/8 (Michael) 

• Copenhagen Harbour Race 15/10 (Michael) 

• Kanindåb 4/9 (Gerd) 

• Weser-turen 21-25/9 (Marie og Magnus) 

• Løvfaldstur 9/10 (Kristina) 

• Sparetips til klubben (Charlotte) 

• Kommende aktiviteter (redaktøren) 

Hjemmesiden: På hjemmesiden står ”Overnatning for roere fra andre roklubber koster 50 kr. pr. nat pr. 

person.” Bestyrelsen har på mødet 9. maj 2022 besluttet, at man kan bestille højst to overnatninger i træk. 

Der er enighed om, at disse overnatninger skal finde sted i forbindelse med en planlagt rotur i vores 

farvand. Poul udarbejder forslag til en ny tekst til hjemmesiden. 

8. Rotøj 

• Stina oplyser, at det nu er muligt at købe det nye rotøj på nettet. Der informeres herom både på FB 

og på hjemmesiden: https://www.chopar.dk/bryggens-roklub/ 

Der er 10 % rabat indtil 3/11. Rabatkode: Bryggen10 

• Klubben har desværre fortsat 178 stk. røde SAS-T-shirts på lager. Bestyrelsen besluttede at udbyde 

dem for 50 kr. stk. Henvendelse til Alice. 

9. Næste møde 

Mandag 28. november kl. 18. 
Kristina Colston deltager i mødet fra kl. 18 for at tale om scullerinstruktion i næste sæson. 

10. Evt.  

Vi er inviteret til Bydels – og repræsentantskabsmøde 27. oktober. Alice deltager.  

 
Referent: Charlotte Wulff 

 

https://www.chopar.dk/bryggens-roklub/

